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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan dan Penggunaan 

Inovasi Manajemen dan Administrasi berupa Aplikasi e-bukuan dan e-

kelurahan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran kota Samarinda serta 

mengidentifikasi faktor - faktor pendukung dan penghambat juga faktor 

utamanya dalam proses penerapan aplikasi tersebut. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran kota Samarinda. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian 

lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. 

Narasumber dari penelitian ini adalah Lurah di Kelurahan Bukuan, Pegawai 

Kelurahan Bukuan dan Masyarakat yang menggunakan dan tidak 

menggunakan Aplikasi. sumber data diperoleh dengan menggunakan metode 

Purposive Sampling dimana yang menjadi Key Informan adalah Lurah di 

Kelurahan Bukuan dan data-Data dianalisis dengan metode penelitian 

kualilatif. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya penerapan Inovasi 

Manajemen dan Administrasi di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran kota 

Samarinda berjalan cukup baik dengan perkembangan yang signifikan tetapi 

belum mencapai apa yang diharapkan. Hal tersebut dilihat adanya beberapa 

kelompok masyarakat yang belum menggunakan aplikasi tersebut sehingga 

dalam proses pelayanan yang diberikan masih pelayanan manual. Namun 

dalam penyelenggaraan dalam instansi Kelurahan Bukuan melalui Aplikasi E-

kelurahan telah mencapai kebutuhan  pegawai dalam percepatan pelaksanaan 

pelayanan kepada masyarakat 

 

Kata Kunci : inovasi, manajemen, administrasi, aplikasi, e-bukuan, Kelurahan 

Bukuan, 

 

Pendahuluan 

Dalam upaya menindak lanjuti adanya surat edaran MEMPAN-RB Nomor 

09 Tahun 2015 tentang inovasi pelayanan publik, Kota Samarinda menciptakan 

surat edaran yang ditujukan kepada seluruh SKPD dan UPTD se-Kota 

Samarinda dan pula berusaha untuk dapat menjadi pelopor daerah inovasi di 

Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya peraturan tersebut dan imbauan 
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pemerintah Kota Samarinda tersebut juga memberikan wadah yang aman bagi 

setiap SKPD dan UPTD dalam menciptakan inovasi baik di bidang pelayanan, 

manajemen administrasi dan lain-lain dengan baik. Keputusan dan surat edaran 

Kota Samarinda ini mendorong pemerintah Kelurahan Bukuan  Kecamatan 

Palaran Kota Samarinda untuk meningkatkan adanya pelayanan yang sesuai 

dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup Kelurahan 

tersebut. 

Kantor Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda merupakan 

satu bagian dari pemerintah penyelenggara pemerintahan di daerah yang 

difungsikan untuk dapat memberikan pelayanan secara langsung dengan 

masyarakat. Kelurahan Bukuan dengan keterbatasan jumlah pegawainya dan 

meningkatnya jumlah penduduk dalam ruang lingkup Kelurahan ini diharapkan 

mampu memberikan pelayanan yang baik. Akan tetapi dengan keterbatasan 

jumlah pegawai ini  dan keterbatasan lain, hal tersebut sulit diciptakan melihat 

banyaknya keluhan dan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang 

diberikan yang dianggap tidak efektif, tidak adanya efesiensi biaya yang 

dianggap terjadi karena kurangnya pengetahuan terhadap pola dan persyaratan 

untuk mendapatkan pelayanan sehingga membuat masyarakat berulang kali ke 

Kelurahan hanya untuk memenuhi dan mendapatkan pelayanan yang sama, 

juga dianggap situasi lingkungan Kelurahan yang belum kondusif menciptakan 

adanya pelayanan yang kurang prima serta kurangnya pengetahuan pegawai 

terhadap adanya teknologi komputer yang mengakibatkan pemberian pelayanan 

dilakukan secara manual. 

Melihat banyaknya permasalahan-permasalahan ini Bapak Didi Zulyani 

S,STP selaku lurah di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda 

melakukan banyak perubahan dalam memenuhi syarat pelayanan yang baik 

dapat berupa meningkatkan dan melakukan pembangunan infrastruktur 

Kelurahan, memberikan pelatihan terhadap pegawai untuk dapat 

mengoperasikan teknologi dan informasi dengan maksimal, memberikan 

sosialisasi kepada masyarakat dengan dan bagaimana pola yang akan diberikan 

serta mewujudkan adanya sebuah inovasi berupa program yang baru pertama 

kali diterapkan di Kecamatan Palaran yaitu Program Aplikasi electronic 

Bukuan (E-Bukuan) dan electronic Kelurahan (E-Kelurahan).  

Aplikasi E-Bukuan dan E-Kelurahan ini dikenalkan oleh pemerintah 

Kelurahan sebagai suatu Inovasi yang difungsikan untuk memperoleh dan 

mempercepat adanya pelayanan, pengelolaan (manajemen) terhadap 

Administrasi di Kantor Kelurahan Bukuan tersebut. 

Aplikasi ini bersifat online dan lebih menekankan pada adanya manajemen 

administrasi yang baik. Pada penerapan awal aplikasi yang didedikasikan oleh 

Lurah di Kelurahan Bukuan yang dibantu oleh mahasiswa KKN unmul 

angkatan 47 berjalan masih sangat sederhana dan hanya mampu memberikan 

informasi-informasi terkait dengan aktifitas maupun kebutuhan yang 

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan diKelurahan tersebut.  
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Aplikasi ini pula telah mampu membawa Kelurahan Bukuan menjadi 

Kelurahan terbaik se-Kota Samarinda dalam penerapan teknologi dan informasi 

di Samarinda. Dengan berdasar pada inisiatif penerapan aplikasi diKelurahan 

ini, masyarakat Kelurahan Bukuan secara sederhana penulis mengamati 

antusiasme yang tinggi yang datang dan menerapkan aplikasi ini. Hal tersebut 

dilihat dari lancarnya aktivitas ketika penyelenggaraan sosialisasi aplikasi ini 

diKelurahan Bukuan.   

Adanya Inovasi dalam Manajemen Administrasi berupa penerapan aplikasi-

aplikasi yaitu aplikasi e-Bukuan dan e-Kelurahan yang diwujudkan oleh 

pemerintah Kelurahan di Kelurahan Bukuan ini mendorong penulis untuk 

mengangkatnya menjadi sebuah topik penelitian agar dapat mengetahui tentang 

program yang inovatif ini, memberikan pemahaman kepada instansi lainnya 

agar dapat menerapkannya di instansi tersebut dengan demikian Judul 

Penelitian ini adalah Studi Tentang Inovasi Manajemen Administrasi di 

Tingkat Kelurahan (Studi penggunaan e-Bukuan dan e-Kelurahan di Kelurahan 
Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda). 

Kerangka Dasar Teori 

Inovasi 
Menurut Wojowasito (1972) Hamijoyo (1996) inovasi berasal dari bahasa 

inggris “innovation” merupakan sesuatu hal yang mendapatkan perbaikan 

menuju kesempurnaan atau sesuatu yang baru ditemukan.  

Sedangkan menurut pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 inovasi dapat berarti sebagai suatu kegiatan penelitian, 

pengembangan, dan suatu perekayasaan terhadap sebuah program tetentu. Atau 

Inovasi merupakan suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada 

atau yang sudah dikenal sebelumnya. 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Inovasi merupakan sebuah 

cara yang baru/suatu penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau 

yang sudah dikenal sebelumnya agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sudah di laksanakan kedalam suatu produk atau proses 

produksinya. 

 

Manajemen        

 Menurut Terry (1964) manajemen adalah sebuah rangkaian proses atau 

kerangka suatu pemikiran yang melibatkan adanya arahan atau ajakan terhadap 

suatu kelompok orang kearah suatu tujuan dari organisasi atau memiliki tujuan-

tujuan lainnya. 

Lebih lanjutnya disampaikan oleh Heinz (1996) suatu pengelolaan atau 

manajemen merupakan sebuah hal yang esensal pada setiap adanya kerjasama 

yang berada dalam suatu tingkatan organisasi dalam sebuah perusahaan atau 

pemerintah. 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa 

manajemen adalah suatu kegiatan yang melibatkan adanya proses perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam sebuah program untuk 

mencapai tujuan yang ingin di capai. 

 

Administrasi 

Menurut Simon (1960) administrasi adalah aktivitas-aktivitas cabang 

eksekutif atau sebagai kegiatan kelompok orang yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan bersama.  

Menurut Atmosudirjo (1980) Administrasi adalah sebuah fenomena 

sosial atau perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi 

Administrasi ini berkaitan dengan berkembangnya organisasi 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kegiatan 

dalam arti sempit berhubungan dengan tata usaha dan dalam pengertian umum 

merupakan suatu kegiatan saling kerjasama antar anggota dalam membuat dan 

mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan tujuan yang ingin 

dicapai atau kesepakatan bersama. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran kota 

Samarinda. Dengan Key Informan pada penelitian ini adalah Lurah dan 

Informan adalah pegawai kelurahan, Masyarakat yang menggunakan dan tidak 

menggunakan aplikasi e-bukuan dan e-kelurahan. Penelitian ini Menggunakan 

metode Purposive Sampilng.  

Penelitian ini bersifat Deskriftif Kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data dalam penelitian ini antara lain : (1) penelitian kepustakaan (Library 

Research), (2) Penelitian Lapangan (Field Work Reseacrh), (a) observasi, (b) 

Wawancara (c) Penelitian dokumen.  

Untuk menganalisis data yang diperoleh maka penulis menggunakan 

teknik analisis, yaitu (1) metode pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) 

Penyajian data, (4) Penarikan Kesimpulan. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pada penelitian ini Inovasi Manajemen Administrasi berupa aplikasi e-

bukuan dan e-kelurahan, dapat diketahui bahwa aplikasi E-Bukuan dan E-

kelurahan meliputi beberapa kriteria dalam pelaksanaannya yaitu : Informasi 

Pelayanan, Pola Pengaduan Masyarakat dan Sistem Mandiri Pelayanan 

(SIMPEL). Dari hasil wawancara dan data-data yang ada mengenai  informasi 

pelayanan kepada masyarakat baik dari sisi pegawai kantor Kelurahan maupun 

masyarakat Kelurahan Bukuan dapat dikatakan bahwa informasi pelayanan 

yang ditampilkan dalam aplikasi tersebut berjalan cukup baik dan memberikan 

manfaat yang banyak bagi pengguna aplikasi sehingga menciptakan adanya 
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pelaksanaan pelayanan lebih efesiensi dan efektif di kantor Kelurahan Bukuan 

Kecamatan Palaran. 

Efektif dan efesiensi tersebut dilihat oleh adanya penerapan SIMPEL 

yang merupakan bagian dalam aplikasi e-Bukuan yang digunakan sebagai 

sebuah pola pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan dalam sebagian besar 

prosesnya oleh masyarakat, pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan ini, 

menjadi sebuah cara lain agar dapat mewujudkan masyarakat dan Kelurahan 

teknologi seperti saat ini. 
Selain hal tersebut dalam pola pengaduan masyarakat yang diterapkan 

dalam aplikasi tersebut, penulis melihat bahwa telah ada beberapa pembenahan 

dalam panel dan bidang ini karena terdapat beberapa komentar dari masyarakat 

tentang penggunaan yang belum optimal dari pelayanan ini sehingga tidak 

semua masyarakat yang mencoba memberikan komentar kritik maupu saran 

dapat di sampaikan, dan hal tersebut sudah menjadi bahan koreksi bagi 

Kelurahan Bukuan untuk memperbaiki adanya efektivitas dari pola pengaduan 

dalam aplikasi tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya penerapan pola 

pengaduan dalam aplikasi mampu memberikan check and balance dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, sosialisasi dan 

terutama pelayanan dalam kantor Kelurahan Bukuan ini.  

Pada Penempatan prosedur dalam aplikasi ini juga merupakan bentuk 

penerapan SOP yang ada diKelurahan Bukuan dalam bentuk aplikatif. 

Sehingga penerapan aplikasi ini selain bertujuan untuk efektivitas dan efesiensi, 

aplikasi ini pula digunakan sebagai upaya untuk memberikan informasi 

mengenai Standar Operasional Prosedur yang ada dalam Kelurahan Bukuan.  

Pengembangan dan sosialisasi senantiasa dilakukan oleh pemerintah Kelurahan 

Bukuan demi menciptakan adanya masyarakat modern yang memanfaatkan 

teknologi dengan baik yang dapat mengarahkan tercapainya efesiensi dan 

efektifitas. Apabila dalam informasi maupun pelayanan yang diberikan tidak 

sesuai dengan standar operasional yang berlaku, masyarakat mampu 

memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah kelurahan dengan melalui 

aplikasi yang sama, masukan atau informasi yang didapatkan oleh kelurahan 

bukuan sesuai dengan standar yang berlaku akan di periksa dan diolah paling 

lambat 2x24 jam.  

Apabila terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan standar pelayanan 

yang berlaku yang dilaporkan oleh masyarakat, maka pemerintah kelurahan 

bukuan akan memberikan peringatan kepada pegawai tersebut. oleh karena itu, 

pemerintah kelurahan bukuan kecamatan palaran kota samarinda sangat 

mengharapkan kepada seluruh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang 

diberikan, masyarakat harus bersikap kritis dan peduli terhadap kemajuan dan 

kemandirian di lingkungan kelurahan bukuan kecamatan palaran kota 

samarinda. 

indikator sebagai alat ukur yang menjadi Pertanyaan penulis yaitu 

dalam efektifitas pelayanan dalam e-bukuan dan e-kelurahan. Dari hasil 
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penelitian yang penulis lakukan kepada pegawai dan masyarakat tersebut, 

penulis melihat bahwa efektivitas dan efesiensi dari penerapan aplikasi e-

Bukuan dan e-Kelurahan ini masih sebatas pada penggunanya saja, untuk 

masyarakat yang belum menerapkan dan menginstal aplikasi ini penulis 

melihat bahwa masyarakat masih menggunakan cara manual yang sedikit 

menguras waktu dan tenaga atau kurang efektif. Secara umum penerapannya 

seperti penjelasan yang telah disampaikan oleh pegawai dan lurah sudah cukup 

baik karena telah banyak masyarakat yang merasakan kemudahan dalam 

menggunakan aplikasi ini. 

 Selanjutnya dalam pola penerapan Inovasi Manajemen Administrasi di 

kelurahan Bukuan dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 

masyarakat dan pegawai, penulis melihat bahwa penerapan Inovasi Manajemen 

dan Administrasi ini pada awalnya dilandasi atas adanya keinginan dan inovasi 

dari Lurah di Kelurahan Bukuan dan di dorong oleh adanya surat himbauan 

dari Walikota Samarinda tentang kewajiban setiap instansi ataupun OPD harus 

memiliki minimal satu inovasi dalam bidang apapun, terutama dalam bidang 

pelayanan Publik.  Oleh karena itu, penerapan aplikasi ini dapat dilakukan 

apabila Lurah ataupun Pimpinan OPD memiliki inisiatif untuk mewujudkan 

sebuah pembaharuan dalam organisasi yang dipimpim. 

Dengan adanya berbagai macam informasi dalam aplikasi e-bukuan, 

pemerintah Kelurahan Bukuan telah meringkas dan menciptakan adanya sedikit 

efesiensi dari pelayanan yang ada. Dalam informasi tersebut telah diuraikan 

berbagai macam bidang yang memperkuat pelayanan yang ada sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik yang 

diterapkan oleh Kelurahan Bukuan. Bidang tersebut meliputi Prosedur 

Pelayanan, Persyaratan Pelayanan, Biaya Pelayanan, Dasar Hukum, Waktu 

Penyelesaian, Produk Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan Serta Penanggung 

Jawab dari pelayanan yang dilaksanakan. Penempatan prosedur dalam 

aplikasi ini juga merupakan bentuk penerapan SOP yang ada diKelurahan 

Bukuan dalam bentuk aplikatif. 
Perwujudan dari adanya efesiensi dan efektivitas juga dilihat dari 

adanya penerapan pola Sistem Mandiri Pelayanan (SIMPEL). SIMPEL 

merupakan sebuah pola pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan dalam 

sebagian besar prosesnya oleh masyarakat, pelaksanaan Sistem Informasi 

Pelayanan ini, menjadi sebuah cara lain agar dapat mewujudkan masyarakat 

dan Kelurahan teknologi seperti saat ini. Adanya pelayanan secara mandiri oleh 

masyarakat untuk masyarakat maka pemerintah Kelurahan Bukuan telah 

mampu meringkas adanya tahapan-tahapan yang dianggap belum memberikan 

efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan salah satunya adalah tahapan untuk 

memenuhi sebuah persyaratan, melalui sistem informasi pelayanan mandiri 

masyarakat dengan mengakses aplikasi e-Bukuan telah dapat mengetahui 

tentang syarat-syarat untuk mendapatkan sebuah pelayanan. 
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Untuk menjaga dan mengontrol adanya pelaksanaan pelayanan yang 

diberikan dalam aplikasi e-bukuan dan e-Kelurahan, pemerintah Kelurahan 

juga menyandingkan aplikasi e-Kelurahan tersebut dalam SIPENDUK (Sistem 

Informasi Kependudukan) sehingga setiap aktivitas pelayanan yang 

diselenggarakan dapat menjadi suatu Notifikasi atau pemberitahuan ke 

Smartphone Lurah melalui aplikasi Telegram. Dalam penerapan aplikasi ini 

pula telah diselenggarakan oleh Kelurahan lain setelah pelaksanaan di 

Kelurahan Bukuan, yaitu Kelurahan Teluk Lerong Ulu-Jawa. 

Penyelenggaraan aplikasi e-Bukuan dan aplikasi e-Kelurahan 

diKelurahan Bukuan ini sangat bergantung oleh adanya kemampuan Pegawai 

dalam pengelolaan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut, serta butuhnya 

pendanaan oleh pemerintah Kelurahan Bukuan untuk pelaksanaan adanya 

pengembangan aplikasi ini, yang nantinya akan meliputi penyandingan aplikasi 

dengan aplikasi e-warga. Serta kemauan dan kemampuan dari masyarakat 

sendiri untuk mengakses dan menggunakan aplikasi ini, sehingga penerapan 

aplikasi-aplikasi ini dapat berjalan sesuai dengan keinginan pemerintah dalam 

efesiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Berdasarkan pada uraian dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Inovasi manajemen dan administrasi dikelurahan bukuan kecamatan 

palaran kota samarinda diterapkan melalui adanya Aplikasi e-Bukuan dan 

aplikasi e-kelurahan. Aplikasi tersebut diterapkan untuk mempermudah 

adanya informasi pelayanan yang diberikan didalam kelurahan bukuan, 

2. Aplikasi e-Bukuan merupakan aplikasi yang berbasis online via android 

maupun Smartphone yang saat ini menerapkan adanya pelayanan untuk 

mempermudah masyarakat mengetahui informasi, standar pelayanan pola 

pengduan maupun Sistem madiri pelayanan tentang suatu pelayanan yang 

ingin di laksanakan. Dalam informasi pelayanan tersebut telah diuraikan 

berbagai macam bidang yang memperkuat pelayanan yang ada sesuai 

dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan yang 

diterapkan oleh Kelurahan Bukuan.  

3. SIMPEL merupakan bagian dalam aplikasi e-Bukuan yang digunakan 

sebagai sebuah pola pelaksanaan pelayanan yang diselenggarakan dalam 

sebagian besar prosesnya oleh masyarakat, pelaksanaan Sistem Informasi 

Pelayanan ini, menjadi sebuah cara lain agar dapat mewujudkan masyarakat 

dan Kelurahan teknologi seperti saat ini. Dengan adanya pelayanan secara 

mandiri oleh masyarakat untuk masyarakat maka pemerintah Kelurahan 

Bukuan telah mampu meringkas adanya tahapan-tahapan yang dianggap 

belum memberikan efektifitas dan efesiensi dalam pelayanan 

4. Penulis melihat bahwa efektivitas dan efesiensi dari penerapan aplikasi e-

Bukuan dan e-Kelurahan ini masih sebatas pada penggunanya saja, untuk 
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masyarakat yang belum menerapkan dan menginstal aplikasi ini penulis 

melihat bahwa masyarakat masih menggunakan cara manual yang sedikit 

menguras waktu dan tenaga atau kurang efektif. 

5. Adanya proses pengembangan dan pembaharuan dalam aplikasi ini, 

menyebabkan munculnya ketergantungan pada pendanaan yang ada. 

Dengan adanya pembaharuan dan pengembangan aplikasi menjadi lebih 

baik, membutuhkan tenaga dan kemampuan pihak lain diluar dari istansi 

Kelurahan Bukuan.  

6. butuh adanya sumber daya manusia (pegawai dan masyarakat) yang 

berkompeten dan mampu mengoperasikan dan mengatur perangkat lunak. 

Kemampuan Sumber Daya Manusia ini sangat memberikan pengaruh yang 

penting terhadap pengembangan aplikasi tersebut.  

7. Dalam proses penerapan aplikasi ini, butuh dukungan dan dorongan dari 

segala pihak, baik itu pemerintah Kelurahan sendiri, masyarakat maupun 

pemerintah Kota. Dengan adanya dukungan penuh dari segala aspek, maka 

pelaksanaan penerapan aplikasi yang mempermudah manajemen dan 

administrasi ini dapat Berjalan lebih mudah. 

 

Sedangkan Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Dalam proses penerapan aplikasi e-Bukuan dan e-Kelurahan diKelurahan 

Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda, selayaknya pimpinan atau 

Lurah diKelurahan Bukuan perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini: 

a. Memberikan pelatihan khusus diklat kepada pegawai kantor dalam 

proses pengembangan aplikasi tersebut, karena dengan adanya 

kemandirian pemerintah Kelurahan yaitu mampu mengatur, mengubah 

dan mengendalikan aplikasi tersebut. Akan mengurangi dalam 

penggunaan dan pengeluaran yang ada. Serta dapat dengan mudah 

menciptakan suatu inovasi dalam bentuk panel maupun aplikasi lain 

dengan tidak adanya pendanaan yang besar dalam proses 

penggunaannya. 

b. Senantiasa melakukan pengawasan terhadap pengguna aplikasi ini, 

karena semakin besar dan banyaknya pengguna khususnya warga 

Bukuan maka akan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam penerapan 

aplikasi tersebut. Dengan adanya pemeriksaan secara rutin terhadap 

perkembangan pengunduh aplikasi tersebut. Akan juga memberikan 

kemudahan dalam mengontrol data masuk dan keluar dalam aplikasi 

ini, agar dapat menghindari adanya system error karena penumpukan 

data keluar dan masuk (pintu akses aplikasi). Akses yang terlalu banyak 

dalam satu waktu selain dapat merusak dan mengganggu jaringan yang 

ada, juga mempermudah masuknya virus atau gangguan lain, seperti 

kerusakan pada Script aplikasi tersebut. 

c. Senantiasa melakukan sosialisasi terbuka maupun langsung kepada 

masyarakat terhadap manfaaat dari menggunakan aplikasi tersebut, 
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dengan adanya sosialisasi secara rutin dan langsung akan memberikan 

dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan keinginan 

mencoba yang tinggi dalam masyarakat. 

2. Penelitian yang berkaitan dengan aplikasi e-Bukuan dan e-Kelurahan 

diKelurahan Bukuan Kecamatan Palaran Kota Samarinda ini perlu ditindak 

lanjuti agar sekiranya diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

pemanfaatan teknologi dan informasi kepada instansi lain. Serta agar data 

dan informasi yang diberikan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi 

instansi maupun OPD lain dalam mengembangkan berbagai macam inovasi 

lainnya yang bersifat membangun dan memperbaiki segala bentuk 

pelayanan yang diberikan.  
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